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Voorwoord
Ook in het jaarverslag van 2021 moeten we melden dat veel van de activiteiten die we zo graag
verzorgen of waar we ruimte voor bieden in De Schalm, niet konden doorgaan.
Het team, bestuur en de vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan om aanpassingen te
doen en hygiënemaatregelen te handhaven zodat wat maar enigszins mogelijk was aan
activiteiten, door kon gaan.
Elk nadeel heeft zijn voordeel, zullen we maar zeggen.
Het team en ook een aantal vrijwilligers heeft de tijd die over was, benut door de interne
organisatie op de korrel te nemen en opruimacties te houden in de archieven en de
opslagruimtes van het gebouw.
Dat alles om nieuwe mogelijkheden te scheppen voor activiteiten in een hopelijk in meerdere
opzichten gezonde nieuwe start.
Onze zeer betrokken penningmeester Alfred de Ronde heeft na 17 jaar grote inzet voor De
Schalm besloten er een punt achter te zetten.
De waardering van een ieder wordt in 2022 duidelijk gemaakt tijdens een gepast afscheid.
In het sociaal jaarverslag leest u hoe de verschillende groepen er het beste van hebben
gemaakt.
Grote waardering hiervoor!
De band met de winkeliers op het Mereveldplein is aangehaald en gelukkig bleven de
contacten met de parochie en de gemeente Utrecht net zo prettig als in voorafgaande jaren!
Met vriendelijke groet namens team en bestuur,
Marga Lieshout-Siderius, voorzitter.
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1. De Schalm, enkele gegevens
Geschiedenis van De Schalm: in de jaren zestig van de vorige eeuw werd de “Stichting
Parochiehuis Oudenrijn” opgericht. Deze stichting heeft in de loop van de tijd verschillende
naamswijzigingen ondergaan: “Stichting Parochieel Jeugdcentrum De Meern”, “Stichting
Parochieel Sociaal Cultureel Centrum De Meern” (1980) en begin 2020 “Stichting Sociaal
Cultureel Centrum De Meern”. Deze wijzigingen weerspiegelen ook een tijdgeest. Wel is er
statutair en via een erfpachtovereenkomst een band met de RK Parochie Licht van Christus
gebleven.
Niet alleen de naam is door de jaren
heen gewijzigd, ook het gebouw zelf
heeft veranderingen ondergaan. Met
financiële
hulp
van
parochiegemeenschap en overheid
werd in 1973 gestart met de bouw,
en op 1 december 1973 werd “De
Schalm” geopend. In 1983 werd het
gebouw ingrijpend verbouwd en
vergroot. En in 1993 werd een
tweede uitbreiding gerealiseerd.
Tijdens de coronacrisis is er met de inzet van vrijwilligers weer het nodige herstel- en
onderhoudswerk aan het gebouw gepleegd. Verder zijn er verschillende ideeën ontwikkeld om
het gebouw nog meer bij de tijd te brengen.
Visie en missie van de Stichting
De Schalm wil een centrum voor welzijnsbevordering zijn ten behoeve van alle geledingen van
de bevolking uit De Meern en omgeving (Leidsche Rijn) (statuten art. 2.1).
Om het welzijn van de bevolking van De Meern en omgeving te bevorderen, stelt De Schalm
zich als doel: het organiseren van, of gelegenheid bieden voor sociale-, cultureel vormende-,
recreatieve- en welzijnsactiviteiten. Zij doet dit in of vanuit haar centrum (statuten art. 2.2).
Om haar missie te realiseren, ontvangt De Schalm een belangrijk deel van haar inkomsten uit
verhuur van ruimtes, baromzetten, activiteiten en giften. Voor een deel van haar
welzijnsactiviteiten en de exploitatie van het gebouw ontvangt zij jaarlijks subsidie van de
gemeente Utrecht. Voor diverse activiteiten werkt zij samen met de welzijnsorganisatie Dock
die in opdracht van de gemeente Utrecht werkzaam is in het gebied van De Schalm.
Regels en vergunningen
De huisregels staan in een afzonderlijke uitgave voor alle gebruikers en medewerkers van De
Schalm. Hierin staat uitgebreide informatie over regels, voorschriften, accommodatie en
openingstijden zoals die in De Schalm gelden. De huisregels zijn te lezen op
www.schalmdemeern.nl.
De Schalm beschikt over de vereiste vergunningen en werkt volgens het Hazard Analysis and
Critical Control Point systeem. Dit H.A.C.C.P. is een kwaliteitscontrole- en waarborgsysteem
voor het omgaan met voedsel.
Stichtingsbestuur
Het Stichtingsbestuur is de eindverantwoordelijke voor de gehele gang van zaken en voor alle
activiteiten die plaatsvinden onder de naam van De Schalm. Het bestuur beheert het gebouw
met inventaris en faciliteiten.
Het Stichtingsbestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:
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Marga Lieshout-Siderius, voorzitter
Alfred de Ronde, penningmeester
Bernard Höfte, secretaris
Janny Kok-Albers
Henk Mulder
Marlene van Rooijen- Fronik
Ina Peek-van Rooijen
Diana Smidts (tot 22-11-2021)
Kees Verkerk (vanaf 22-11-2021)

Personeel
Bij De Schalm waren in 2021 de volgende beroepskrachten werkzaam:
1 locatiemanager
3 beheerders
1 facilitair medewerkster
1 administratief medewerkster
Alle functies werden parttime vervuld. In totaal was er 2,8 fte aan personeel werkzaam.
Vrijwilligers
Afgezien van de beroepskrachten werden de organisatorische en vooral ondersteunende
werkzaamheden verricht door vrijwilligers. De totale vrijwilligersgroep omvatte eind 2021 75
mensen Deze groep is gewoonlijk actief bij: barbezetting, toneel, licht/geluid/decor,
Nieuwsbrief, Stichtingsbestuur, Projectraad, inzameling oud papier, Carnaval, Tienerdisco’s/
Kidsdisco, Doe-café voor senioren, Haak- en Breicafé, Huiskamer van de Wijk etc. Wegens de
covidmaatregelen stonden de meeste activiteiten van de vrijwilligers op een laag pitje.
Projectraad
De Projectraad is statutair een verband binnen De Schalm waarin een aantal groeperingen
verenigd is. Ook in 2021 heeft het werk van de Projectraad vanwege de coronacrisis
stilgelegen. In normale tijden is het de bedoeling dat raad gemiddeld één keer per zes weken
bij elkaar komt om de activiteiten binnen De Schalm te bespreken, te coördineren en te
stimuleren. Ook algemene vragen en ideeën over De Schalm komen aan bod. De Projectraad
is ook bedoeld
ter ondersteuning van het Stichtingsbestuur. Door verschillende
functiewisselingen en de coronacrisis is de samenstelling en de rol van de projectraad in het
geheel van De Schalm aan herziening toe. Het bestuur heeft besloten deze herziening in 2022
op de agenda te zetten.
Nieuwsbrief
Met een zekere regelmaat laat De Schalm een nieuwsbrief uitgaan naar vrijwilligers en relaties.
Voor degenen die de brief niet via de mail ontvangen, liggen er exemplaren op de balie in De
Schalm.
De redactie voor de Nieuwsbrief was in 2021 in handen van Janny Kok in samenspraak met
Marga Lieshout en de locatiemanager.
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2. Jaarververslag Stichtingsbestuur
Het bestuur heeft in 2021 negen keer in zijn geheel vergaderd. Daarnaast heeft het Dagelijks
Bestuur (DB) zich een paar keer, vaak samen met het personeel, beraden over de gevolgen
van de coronamaatregelen en van wisseling van locatiemanager.
De coronacrisis
Ook 2021 heeft in het teken gestaan van de coronacrisis. In het financieel jaarverslag leest u
wat de financiële gevolgen van deze crisis in 2021 zijn geweest. Maar nog belangrijker is dat
De Schalm ook in het afgelopen jaar niet of nauwelijks heeft kunnen zijn wat zij wil zijn: een
ontmoetings- en activiteitencentrum. Soms was een beperkte
openstelling mogelijk, dan weer ging alles weer dicht.
Verschillende groepen, en zeker die van een grotere
samenstelling hebben het hele jaar stil gelegen. Steeds is in
overleg met de Gemeente Utrecht gezocht naar mogelijkheden
om toch van dienst te zijn, vooral voor kwetsbare groepen. Zo
hebben wij met de inzet van vrijwilligers gedurende de
zomervakantie bijna wekelijks een activiteit voor vooral
alleenstaande ouderen kunnen realiseren
Omdat er bijna geen activiteiten in het gebouw waren, is ook
in 2021 de gelegenheid te baat genomen om gebouw en
inventaris goed onder handen te nemen. Personeel en
vrijwilligers hebben gerepareerd, geverfd, schoongemaakt en
opgeruimd.
Ook twee huisartspraktijken hebben in oktober van De Schalm gebruik gemaakt om de
griepprik te geven.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur heeft in de loop van het jaar enkele wisselingen gekend. Diana Smidts is
teruggetreden. Alfred de Ronde heeft na 17 jaar lidmaatschap te kenen gegeven als
penningmeester te stoppen. We hebben gelukkig een goede opvolger kunnen vinden in Kees
Verkerk.
In het afgelopen jaar is het DB enkele keren bijeengeweest, met name rond financiën en
personele aangelegenheden. Verder bereidden voorzitter en secretaris telkens de Algemene
bestuursvergaderingen voor.
Beleidsplan 2021-2023
In 2020 heeft het bestuur een beleidsplan 2021-2023 opgesteld. Het plan is te vinden op de
website van De Schalm (www.schalmdemeern.nl).
In dit plan staan de sterkten en zwakten van De Schalm beschreven. Om de sterkten uit te
buiten en de zwakten te bestrijden, is een stappenplan gemaakt met de volgende
aandachtsvelden: het vergroten van de naamsbekendheid in de wijken die onder het
verzorgingsgebied van De Schalm vallen, het verlagen van de kosten (en het verhogen van de
baten) via activiteiten en verhuur, het doorlichten van de interne organisatie, het verhogen van
het aantal vrijwilligers, en het verbeteren van de uitstraling van het gebouw.
Corona was in 2021 in zekere zin gunstig voor de aandacht die de werkgroepen konden
besteden aan hun onderdelen van het beleidsplan.
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- Er is een folder gemaakt met het aanbod van De Schalm. Deze is
verstuurd naar zo veel mogelijk relaties en er zijn plannen voor meer
publiciteit in diverse media.
- De RI&E-check loopt, de taken van de teamleden werden
benoemd, diverse lijsten van relaties en vrijwilligers zijn bijgewerkt,
plannen werden gemaakt voor een intern bulletin voor het team,
gekoppeld aan maandelijkse teamvergaderingen en de zoektocht
naar een effectievere administratie is ingezet
- De Schalm is lid geworden van de winkeliersvereniging op het
Mereveldplein. Er is een gezamenlijke activiteit geweest rond
Halloween. Daardoor zijn er meer mensen over de vloer geweest en
leverde dit een aantal nieuwe vrijwilligers op
- Er zijn ontwerpen gemaakt voor een nieuwe entree in het midden van de voorgevel en een
levendiger raambekleding waarvan de haalbaarheid en betaalbaarheid wordt onderzocht
- Door het hele gebouw is gekeken naar wat er kan worden opgeruimd en wat er voor in de
plaats kan komen en daarmee is in de kelder ruimte ontstaan voor een nieuwe ruimte voor
meer activiteiten
- Het dak kreeg hier en daar wat kleur en er werden logo’s geplaatst op het dak en op de blinde
muur aan de voorkant van het gebouw en er zijn plannen voor een gezellige koffiecorner
Onderhoud en beheer
Het onderhoud en het beheer van een gebouw als De Schalm vraagt regelmatig aandacht.
Zoals hierboven al gezegd is er in het afgelopen jaar het nodige onderhoud verricht. Er zijn
nieuwe contracten afgesloten voor gas en electra. Energiebezuiniging blijft een belangrijk
aandachtspunt. Zo zijn de eerste onderzoeken gestart naar de mogelijkheid om zonnepanelen
op het dak te plaatsen. Naast de vraag of het dak er voor geschikt is, is er ook het probleem
van het vandalisme rond en soms ook op het gebouw. Het mededelingenbord tussen de
Schalm en de Bibliotheek is verwijderd. Er is regelmatig overleg met de politie en ook het
jongerenwerk. Maar ene geode oplossing is nog niet gevonden.
De nieuwe website begint verder vorm te krijgen.
Er is een begin gemaakt met een vereenvoudiging van het aantal huurtarieven en de
mogelijkheid om ruimtes te bespreken via de website.
Eind 2021 is er een nieuw energiecontract afgesproken voor de duur van één jaar.

Personele- en vrijwilligersaangelegenheden
In april heeft Ramon Bart de functie van locatiemanager overgenomen van Sabina Fokken.
Zij zal zich gaan bezighouden met administratieve taken en enkele beheerstaken.
Voor de meeste vrijwilligers heeft hun werk in De Schalm het afgelopen jaar stilgelegen. Een
aantal van hen behoort ook tot de zogenoemde risicogroep. Waar mogelijk hebben personeel
en andere vrijwilligers met hen al dan niet telefonisch contact gehouden.
In de dagen voor Pasen hebben alle vrijwilligers een paaskaart ontvangen.
Vanwege de toen heersende maatregelen zijn de vrijwilligers in twee groepen uitgenodigd om
op 8 en 9 juli naar De Schalm te komen. Onder het genot van een kopje koffie of thee was er
weer persoonlijk contact met elkaar. Vanwege het 35-jaig bestaan van de vrijwilligerscentrale
kregen we een grootse chipolatataart. Daarop zijn onze vrijwilligers uitgenodigd om op vrijdag
8 oktober 2021 deze taart met ons aan te snijden en met een kopje koffie/thee van het heerlijke
gebak te genieten.
In november kregen alle vrijwilligers een e-mail met daarin het bericht dat zij van 15 t/m 20
november bij Laura’s Bloemen een Amaryllis konden ophalen.
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Activiteiten en groepen in De Schalm
Vanwege de coronacrisis zijn er ook in 2021 nauwelijks activiteiten in De Schalm geweest.
Activiteiten die nog zeer beperkt konden doorgaan: Gezellig Samen Eten, Schaken, Doe-café
op dinsdagmiddagen (handwerken, sjoelen, bridgen), het Breicafé, Huiskamer van de Wijk.
Omdat ook in 2021 open inloop niet was toegestaan, missen veel mensen de mogelijkheid die
De Schalm biedt als een gezellig en sociaal ontmoetingspunt. Waar mogelijk is er toch inloop
op afspraak en na aanbellen georganiseerd.
Wel zijn er tijdens de zomervakantie
met inzet van een paar vrijwilligers
enkele goed bezochte ontmoetingsen
activiteitenmiddagen
georganiseerd
voor
vooral
alleenstaande ouderen
In het vervolg van dit jaarverslag
vindt u in de afzonderlijke
jaarverslagen van groepen wat zij
wel en niet hebben ondernomen.

Contacten met Gemeente en andere organisaties
De Gemeente
In 2021 is er regelmatig contact geweest met de gemeente Utrecht, vooral in de personen van
wijkmanager Corinne van Zaanen en Maik Schulz van de afdeling welzijn, Met de laatste vooral
over de coronamaatregelen en de subsidieregelingen. Ook heeft het bestuur deelgenomen
aan een gespreksbijeenkomst van de afdeling welzijn over de nieuwe concept beleidsnota
over de Buurthuizen 2023-2033. In de gesprekken met de wijkmanager stond de
jongerenoverlast en het vandalisme rond het gebouw nog al eens op de agenda.
Daarnaast hebben wij bij de verantwoordelijken in de Gemeente ervoor gepleit om De Schalm
als buurt- en ontmoetingscentrum net als in het verleden weer als stemlocatie te gebruiken.
De Parochie Licht van Christus
In het kader van de afspraken van de erfpachtovereenkomst is er in het najaar het jaarlijkse
gesprek geweest met het bestuur van de parochie. In dat gesprek is ondermeer gesproken
over de overlast van jongeren, in het bijzonder in de doorgang naar het kerkhof.
Het bestuur van De Schalm is in de persoon van de secretaris aanwezig geweest bij de
installatie van de nieuwe pastoor Peter Ambting.
Dwarsverband
Ook dit jaar zijn er weer (online) bijeenkomsten geweest in het kader van Dwarsverband, een
vereniging van Utrechtse buurthuizen in zelfbeheer. Op de agenda stonden ondermeer de
resultaten van het onderzoek van Labyrint naar de buurthuizen in zelfbeheer, de
consequenties van de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen. Ook is in samenwerking met
Dwarsverband met de gemeente Utrecht gesproken over de noodzaak van en de aard van een
accountsverklaring bij de verantwoording van de subsidie.
DOCK
Vanwege de coronamaatregelen zijn de contacten met DOCK beperkt gebleven.
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Winkeliers Mereveldplein
De Schalm is lid geworden van de Winkeliersvereniging Mereveldplein. Een van de eerste
vormen van samenwerking was het Halloweenfeest eind oktober. In de Schalm was een
spookhuis ingericht dat door veel kinderen met hun ouders is bezocht. Onder hen was een
behoorlijk aantal dat voor het eerst op deze manier kennis
maakte met de Schalm en zijn activiteiten.
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3 Jaarverslagen van groeperingen van en in De Schalm
3.1 KBO Leidsche Rijn 2021
Samenstelling bestuur
-Voorzitter
F. Brinkman
-Secretaris
N. de Smit
-Penningmeester
L. van Birgelen
-Ledenadministratie F. de Kroon
-Reis en Activiteiten B. Offermans
Ledenaantal 31 december 2021: 715
2021: ook dit was weer een roerig corona jaar. Het was elke keer weer een verrassing of de
geplande bestuursvergaderingen en activiteiten konden plaatsvinden in De Schalm.
Bestuursvergaderingen en ALV.
Zeven bestuursvergaderingen en in november een ALV met beperkt aantal deelnemers.
Activiteiten en optredens
Helaas geen nieuwjaarsreceptie vanwege weer een strenge lockdown.
En de maanden daarop was het niet mogelijk activiteiten te plannen of lieten sprekers weten
niet te durven komen.
Pas in juni werden weer activiteiten georganiseerd met in achtneming van de toen geldende
coronamaatregelen. Als eerste een bingo. In september muziekcafé. In oktober zongen we
weer voorzichtig mee met het koor “de Brulboei”
Daarna ging alles weer helaas op slot en konden de mooiste feesten van het jaar Sint en Kerst
weer geen doorgang vinden helaas.
Themamiddagen en voorlichting
In juli was er een presentatie over veiligheid.
En omdat in november de 1,5 meter afstand weer ging gelden werd de presentatie “dappere
dokters, dappere ouderen” weer met een beperkt aantal deelnemers van 28 personen gedaan.
Eind december waren de vooruitzichten voor 2022 nog erg onzeker. Januari zullen we weer
beginnen met een strenge lockdown.
We vertrouwen erop, dat corona afneemt en we weer gebruik kunnen maken van De Schalm.
En ondanks dat we ook dit jaar veel minder aanwezig konden zijn, willen we hierbij de
medewerkers en vrijwilligers van De Schalm hartelijk danken voor hun meedenken en prettige
samenwerking.
Voorlopig contactpersoon : N. de Smit e-mail: ndesmit@casema.nl
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3.2. Toneelvereniging De Meern (Tovedem) 2021
Doelstelling van Tovedem: amateurtoneel verzorgen voor zowel volwassenen als jeugd.
Bestuursleden:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Vertegenwoordiging Tovedem & Cloos
Vertegenwoordiging Mejoto's

Rick Willemsen
Dick van der Horst / Joost Christiaanse
Mirjam Backus
Britt Emelaar & Elly Christiaanse
Jorian Machielsen

Aantal Leden:
Tovedem
22 leden
Mejoto's
24 leden en 7 begeleiders
Cloos
12 leden
Gedurende het jaar vinden er normaliter 2 ledenvergaderingen plaats (in februari en in juni). In
verband met de Covid-maatregelen hebben de ledenvergaderingen in 2021 niet
plaatsgevonden.
Algemeen
Tovedem staat voor ToneelVerenigingDeMeern en is een vereniging die bestaat uit drie
groeperingen. Tovedem: de volwassenengroep. Cloos: de jong-volwassenengroep. Mejoto’s:
de kinderengroepen (hier zijn er drie van verdeeld op leeftijd). Voor de mejoto’s en Cloos is er
een wachtlijst.
Financiën
Financieel worden de activiteiten van Tovedem mogelijk gemaakt door onder andere
opbrengsten uit kaartverkoop en contributie van de spelende leden. Daarnaast worden extra
inkomsten gegenereerd door 'vrienden van Tovedem' en enkele bedrijven, welke de vereniging
sponseren. Ook is jaarlijks de TovedemSint met Pieten tegen betaling beschikbaar voor
bedrijven. Hierbij zijn voor bedrijven verschillende opties mogelijk voor de invulling van het
sintbezoek. De activiteiten rondom Sinterklaas worden gecoördineerd door een speciale
Sintcommissie. Helaas zijn deze activiteiten t.g.v. de Covid-maatregelen in 2021 niet
doorgegaan.
Door de Covid-maatregelen ingaande 15 maart 2020 zijn na het voorstellingsweekend van
Cloos zijn de voorstellingen van Tovedem en de Mejoto’s voor 2021 komen te vervallen.
Activiteiten toneelvereniging De Meern
Tovedem (volwassenen)
Eenmaal per week wordt er op donderdagavond van 20:00 uur tot 22.30 uur geoefend. Soms
wordt de maandagavond gebruikt voor een productie als de donderdagavond niet uitkomt, altijd
eerst in overleg met de Schalm. Per jaar zijn er 2 producties, deze worden tweemaal uitgevoerd
op vrijdag en zaterdagavond in het 1e weekend van april en november.
Daarnaast zorgt Tovedem voor de Sint en pieten bij de sinterklaasviering in De Schalm.
Door de Covid-maatregelen is deze activiteit in 2021 niet doorgegaan.
Cloos (jongerengroepering van Tovedem)
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Cloos is een grotendeels onafhankelijke jongerengroepering binnen Tovedem. Leden van
Cloos zijn minimaal 17 en maximaal 21 jaar oud. Cloos oefent eenmaal per week op
vrijdagavond. Per jaar heeft Cloos 1 productie die zij 2 keer uitvoert op vrijdag- en
zaterdagavond in het 1e weekend van maart. Daarnaast zorgt Cloos voor de pieten bij de
Sinterklaasviering in de Schalm.
Mejoto's (jeugdgroepen van Tovedem)
De Mejoto's bestaan uit drie groepen variërend in de leeftijd van 9 tot 17 jaar. De drie Mejotogroepen oefenen eenmaal per week op vrijdagavond. Per jaar zijn er 2 producties. De
voorstellingen worden tweemaal uitgevoerd, op zaterdagavond en zondagmiddag in het 1e
volle weekend van juni en in december in het laatste volle weekend voor de kerst op
zaterdagavond en zondagmiddag.
Binnen De Schalm vinden de oefenavonden plaats in verschillende ruimtes. De podiumzaal
heeft hierbij de voorkeur omdat zo geoefend kan worden in de daadwerkelijke speelomgeving.
Daarnaast zorgt Mejoto’s 3 ook voor inbreng in de vorm van pieten bij de sinterklaasviering in
de Schalm en bij de bezoeken aan bedrijven.
Mejoto’s 3, leden van Cloos en Tovedem verrichten over en weer ondersteunende taken
tijdens de uitvoeringsweekenden van één van de groeperingen van Tovedem zoals het draaien
van de kassa, zorgen voor cake op de bar voor de gasten, deurwacht, zaalwacht, het opruimen
van kopjes en glazen bij aanvang van de voorstelling en na de pauze. In 2019 is er ook een
start gemaakt met het aanleveren van hulp achter de bar tijdens de voorstellingen voor zover
hier bij een uitvoeringsweekend van Tovedem behoefte aan is.
Door de covid-maatregelen is er na de zomer van 2021 wel weer een opstart gemaakt met het
oefenavonden maar deze zijn ook deels weer opgeschort.
Communicatie
Tovedem communiceert via diverse kanalen over haar activiteiten. Onder andere wordt via het
secretariaat van de Schalm de lokale media ingelicht over de geplande voorstellingen.
Daarnaast wordt op diverse regionale internetsites ruchtbaarheid gegeven aan producties.
De 'vrienden van Tovedem' ontvangen per productie het clubblad Achter De Schermen (A.D.S)
met daarin alle achtergrondinformatie over de aanstaande productie. De ADS verschijnt 2-4
weken voor elke productie. Het merendeel van de sponsors, leden en vrienden krijgt de ADS
in de vorm van een pdf-bestand in hun mailbox.
Een aantal weken voor de voorstelling worden de lokale kranten benaderd voor het plaatsen
van een vooraankondiging van het te spelen stuk. Op diverse lokale winkelcentra worden
posters opgehangen om de productie extra onder de aandacht te brengen bij de lokale
bevolking. Tovedem is ook actief op Facebook en Twitter. Via deze social media wordt
gecommuniceerd over de activiteiten van Tovedem en andere toneelactiviteiten in de regio De
Meern e.o.
Samenvattend kan worden gezegd dat Tovedem een vereniging is met actieve, betrokken en
zeer gedreven leden met passie voor toneel en alles wat daarmee samenhangt. Van jong tot
oud is de club actief en is op die manier voor veel verschillende groepen in De Meern erg
waardevol.
Mirjam Backus Secretaris Tovedembestuur
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3.3 Doe-café dinsdagmiddag De Schalm 2021
Het Doe-cafe is een inloopmiddag en bestaat uit de volgende onderdelen : klaverjassen,
sjoelen en handwerken (kaarten maken ).
Communicatie: oproepjes in de regionale kranten.
In totaal zijn er in in 2021 ruim 400 bezoekers geweest.
Klaverjassen
Dit jaar is er niet veel geklaverjast i.v.m. de corona-maatregelen.
We hebben een paar weken kunnen klaverjassen maar is gestopt i.v.m. de nieuwe
maatregelen. Met Kerst is er door leden van de klaverjasclub in samenwerking met de Jumbo
een Kerstpakket samengesteld en dit is voor de Kerst uitgereikt aan de deelnemers van het
klaverjassen.
Dit is erg op prijs gesteld.
Sjoelen
Het sjoelen heeft een vaste groep van zeven à acht deelnemers. De dames hebben vaak
heel veel plezier. Het sjoelen kon eerder beginnen i.v.m. de versoepelingen voor de ouderen
doelgroepen.
Handwerken.
Het handwerken is ook eerder begonnen omdat dit mogelijk was op 1,5 meter afstand .
Een aantal deelnemers tussen de zes en acht personen heeft hier gebruik van gemaakt.

3.4. Gezellig Samen Eten 2021
Aantal personen van het vaste team: 6
Aantal bezoekers per maand: 20 tot 40 personen
Activiteit: Gezellig Samen Eten
Communicatie: Regionale kranten, facebook en posters in De Schalm.
Contactpersoon: Olga van Asperen-van Zanten.
Mail: joolsa@ziggo.nl
Ons team bestaat uit: Carla van Beaumont, Wil Schouten, Tineke Missler, Wilma Jansen en
Yolanda Kardjo-Tjon.
I.v.m. Covid-19 zijn we pas gestart met het gezellig eten op 25 juni. Dit op 1,5 meter afstand
en met een beperkt aantal bezoekers (18). De vaste bezoekers zijn erg blij dat we weer wat
konden organiseren.
In de zomervakantie hebben we elke week een activiteit georganiseerd voor de ouderen die
thuis zijn gebleven.
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In deze zomeractiviteiten hebben we ook een
barbecue georganiseerd. Dit was wel tegen
gereduceerde prijs omdat we daar een extra
subsidie voor hebben gekregen.
Na de zomervakantie zij we gestart met onze
jaarlijkse barbecue wat de bezoekers altijd erg
waarderen.
In oktober kregen we een bijdrage van de Rotary
club Haarzuylens zodat we vrijwilligers en
bezoekers konden verrassen met een Grieks
buffet verzorgd door Grieks Restaurant Oniro.
In november kon gezellig eten niet doorgaan i.v.m. de 3e lockdown.
In december kregen we toestemming van de gemeente Utrecht om het Kerstdiner voor
ouderen te organiseren. Helaas werden de maatregelen nog strenger en konden wij het diner
niet verzorgen zoals we hadden gedacht. Daarom hebben we op 1,5 meter een koffiemomentje
ingelast met wat lekkers erbij en voor iedere aangemelde bezoeker een presentje (kerstkransje
gesponsord door de Jumbo) en een Kerststol.
De bezoekers die niet langs konden komen hebben de dames van het team het presentje
thuisbezorgd, wat door verschillende mensen enorm werd gewaardeerd.

3.5 Kindertheater KaKa & Co 2021
Kindertheater KaKa & Co bestaat uit een groep mensen, die het leuk vindt een
kindertoneelstuk te schrijven en uit te voeren. De oorsprong van de groep ligt in Harmelen.
Daar werden in de jaren 80 van de vorige eeuw, stukken gespeeld voor alle leerlingen van de
basisscholen aldaar, in het kader van de culturele vorming.
In de jaren 90 speelde KaKa & Co haar stukken in openbare voorstellingen als groepering van
het HI. In 2003, nadat het HI was gesloten, is KaKa & Co in De Schalm terecht gekomen.
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KaKa & Co is geen vereniging of stichting
met bestuur, statuten en vergaderingen,
maar een steeds in aantal wisselende
groep, meestal alleen vrouwen, die plezier
heeft in het ontwikkelen en spelen van
toneelstukken voor kinderen.
De groep ontwikkelt niet alleen de stukken,
maar is actief als schrijver, speler, regisseur,
kostuumbedenker/-maker
en
décorontwerper/-bouwer.
Met andere
woorden alles wat bij een stuk komt kijken is
in eigen hand. Als enige uitzondering, de
verzorging van het geluid en licht. Dat ligt in
de deskundige handen van de medewerkers van Auvitech, de audiovisuele club van De
Schalm.
Activiteiten
Door het coronavirus is de groep heel 2021 niet bijeen geweest.
De voorstellingen van 17 en 18 april 2021 konden door corona geen doorgang vinden.
Later in het jaar, na de zomer, was er geen mogelijkheid om alsnog een voorstelling te
realiseren of te repeteren voor de uiteindelijk naar maart 2022 uitgestelde voorstellingen.
Er mochten, van overheidswege, geen activiteiten met of voor grotere groepen in De Schalm
plaatsvinden.
De vrouwen van KaKa & Co zijn ook inzetbaar bij andere activiteiten van De Schalm.
Eén van de speelsters heeft zitting in werkgroep 4/5, t.w. Werven vrijwilligers en aantrekkelijker
maken van het gebouw. Twee van de speelsters zijn actief bij Gezellig samen eten
Eén van de speelsters helpt mee De Schalm in kerstsfeer te brengen. Eén van de speelster
draait, indien nodig, mee met de maandelijkse bingo.
Communicatie
De communicatie binnen De Schalm met beheerders en locatiemanager is duidelijk en verloopt
altijd in een goede sfeer. KaKa & Co krijgt alle medewerking en steun om de productie op de
planken te brengen. Ook de barmedewerkers helpen de groep daar waar mogelijk is.
De communicatie met de “buitenwereld” met betrekking tot de voorstellingen verloopt door
middel van posters, flyers, een stukje op de website van De Schalm en stukjes in de
plaatselijke/regionale bladen.
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Verwachtingen
KaKa & Co hoopt in dezelfde harmonieuze sfeer met locatiemanager, beheerders,
medewerkers en vrijwilligers om te blijven gaan.
Contactpersoon: Carla van Beaumont cvanbeaumont@casema.nl
3.6 De Disco’s
Weer terug in het Jaarverslag omdat dit gecoördineerd wordt door een grote groep vrijwilligers
die ook ieder jaar dit verslag maakt. Dit jaar pakken we ook de Crazydisco er bij. Deze disco
is voor mensen met een verstandelijk beperking en we organiseren deze zes keer per jaar.
Voor deze disco hebben we een aparte groep vrijwilligers die vaak al werken met deze mensen
of in elk geval ervaring hebben met hoe met ze om te gaan in bepaalde situaties.
Voor alle drie de disco’s is 2021 een heel somber jaar geweest. We hebben niet één disco
mogen organiseren. We hopen dat 2022 ons weer meer mogelijkheden gaat brengen.
Hieronder een beknopt verslag hoe de disco’s maandelijks worden georganiseerd.
Kidsdisco voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Deze disco start om 15:30 uur en
duurt tot 16:30 uur.
Teenage Vibe disco voor kinderen van 9 tot en met 13 jaar. Deze disco start om 19:30
uur en duurt tot 22:30 uur.
Crazydisco voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar, Deze disco
start om 19:30 uur en duurt tot 22:30 uur.
Organisatie van de Kids en Teenage vibe disco
De leiding bestaat uit ongeveer 15 vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook nog reserve vrijwilligers
in het geval er een tekort is aan leiding. Onder de vrijwilligers zijn ook scholieren die tijdens de
disco hun maatschappelijk stage-uren lopen. Het mooiste zou dan zijn dat ze als vrijwilligers
bij De Schalm aan de slag gaan. In het jaar 2019 heeft zich in September een hele nieuwe
groep vrijwilligers gevormd en ze werden nog ingewerkt door het “oude” team tot het einde van
het jaar. In 2020 zouden ze het stokje volledig over nemen en er hun eigen draai aan gaan
geven. Ze waren goed op weg we zagen de aantallen al toenemen. Maar vanwege de
lockdown zijn de disco’s toen alleen doorgegaan in de maanden januari-februari en na de
zomer in september en oktober. Heel 2021 hebben we geen disco’s meer mogen organiseren.
We hopen dan ook van harte dat we in 2022 weer alles uit de kast mogen gaan halen en we
weer voor heel veel kinderen uit de omgeving onze disco’s kunnen opstarten.
Accommodatie
Voor alle disco’s maken we gebruik van zaal 5 en 6 en de bar.
Communicatie
Via flyers, plaatselijke kranten, De Schalm Nieuwsbrief en het bord boven de deur maken we
bekend wanneer er disco’s zijn. Daarnaast is de mond tot mond reclame waarschijnlijk de
beste reclame voor de disco’s en de Facebook pagina speelt hier ook een belangrijke rol in.
De discogroep bestaat uit een leuke groep vrijwilligers, die erg betrokken is bij de disco en zich
hiervoor ook 100% inzetten. Discoleiding verspreidt de flyers bij sportverenigingen,
supermarkten, scholen enzovoorts. Deze flyer wordt gemaakt door Resa; één van de
vrijwilligers bij de disco en vervolgens uitgeprint door De Schalm.
Daarnaast blijft de inzet van Auvitech en het barpersoneel natuurlijk onmisbaar.
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3.7 Auvitech (Audio Visuele Techniek)
Dit is een vrijwilligersgroep binnen De Schalm, die als taak op zich heeft genomen alle
faciliteiten te verzorgen voor wat betreft belichting, geluid, film en video. Dit gebeurt vooral
bij theaterproducties, discoavonden, filmmiddagen en -avonden en technische realisaties voor
vergaderingen en presentaties.
Bestuur
Op 20 augustus 2020 heeft Auvitech een bestuur opgericht om de vrijwilligersgroep beter te
kunnen organiseren. Het bestuur wordt gevormd door Barend Vermeulen, Nick Jacobs en
Robert-Jan Molleman. Barend is coördinator en planner, Nick is Hoofd Techniek, en RobertJan is plaatsvervangend Hoofd Techniek.
Vrijwilligers
We hebben dit jaar via de Vrijwilligerscentrale Utrecht (VCU) drie nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen: Michael, Patrick en Nick. En Robert (eind 2020) via het netwerk van Nick
Jacobs. Ze worden nog intern opleiden zodat ze ingezet kunnen worden op activiteiten in De
Schalm. Daarnaast zijn er nog twee nieuwe aanmelding via DOCK binnengekomen: Martin en
Patrick. We gaan nog in gesprek met hen. Maarten heeft dit jaar aangeven te stoppen met
Auvitech, er komt nog een afscheid in combinatie met een teamactiviteit.
Activiteiten
Wij hebben maandelijks onze activiteiten in De Schalm, wij hebben daar ook mensen voor die
voor elke activiteit hun bijdrage leveren op het gebied van licht, geluid en video.
Ook zijn wij steeds bezig om alle vrijwilligers meer te leren van alle facetten van het vak zodat
ze multifunctioneel inzetbaar blijven bij alle activiteiten. Dit jaar hebben we door de COVID-19
maatregelen voornamelijk stilgestaan wat betreft activiteiten.
Technische onderhoud
Alle vrijwilligers van Auvitech doen soms technische onderhoud, Nick en Robert-Jan zien er
op toe dat dit ook netjes en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Wij proberen hierdoor de kosten zo
laag mogelijk te houden. Dit jaar hebben naast het gebruikelijke onderhoud, de spots en
apparatuur geïnventariseerd en in een Excel overzicht gezet.
Plannen
Iedere zomersluiting van De Schalm gebruiken we om alles weer te controleren, de spots in
het plafond weer om te hangen zodat het er weer mooier uit ziet. Het verbeterproces is continu.
Samen met Ramon zijn we aan het kijken naar een oplossing voor het schakelen van beeld
op het digitale netwerk.

3.8 Barmedewerkers
Introductie
De barmedewerkers is een groep vrijwilligers binnen De Schalm, die als taak op zich heeft
genomen op te treden als ‘gastvrouw’ of ‘gastheer’ achter de bar. In overleg met gebruikers of
bij grote activiteiten kan het zijn dat ze ook in de zaal rondlopen voor bediening en dergelijke.
Dit zijn wel uitzonderingen. De taken van de barmedewerker worden op werkdagen zowel op
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de dag als in de avonduren gedraaid. Op de dag kan de tijd wisselen maar in de avond is het
hoofdzakelijk vanaf 19.00 uur tot 23.00 – 23.30 uur.
2021 was voor De Schalm een moeilijk jaar. De Schalm is nagenoeg dicht geweest op wat
kleine activiteiten voor de kwetsbare groepen na.
Dat betekent dat een heel groot deel van ons barmedewerkersteam niet heeft kunnen werken.
Dit heeft best wat gevolgen gehad voor ons vrijwilligersbestand. Vele oude vrijwilligers hebben
of een andere vrijwilligersbaan gevonden om toch bezig te blijven in coronatijd of zijn er te lang
uit geweest en kunnen of willen het niet meer oppakken.
De toekomst.
Als we weer mogen gaan opstarten hebben we als Stichting een heel grote uitdaging. We
zullen ons actief moeten gaan focussen op het werven van een nieuwe vrijwilligers achter de
bar.
Middels social media maar ook met vacatures bij de Vrijwilligerscentrale hopen we het team
weer te gaan uitbreiden. Het inwerken zal voor een groot deel worden gedaan door onze
beheerders en medewerkers maar ook Ina Peek, een vaste vrijwilligster, kan je de fijne
kneepjes van het vak leren.
3.9 De Huiskamer van de Wijk
Onder auspiciën van DOCK en mede ondersteund door De Schalm heeft Huiskamer van de
Wijk in 2016 ook haar deuren geopend in De Schalm. De Huiskamer is een plek waar
buurtbewoners naar toe kunnen gaan om elkaar te ontmoeten. Op deze manier blijven ze actief
deelnemen aan hun vertrouwde leven in De Meern. In 2021 was de huiskamer naast het Haaken Breicafé de enige activiteit die we door mochten laten gaan omdat dit voor de kwetsbare
ouderen was. Ondanks dat je hoorde dat er zoveel behoefte was aan samenkomen en gezellig
onder elkaar zijn, bleef de club die wekelijks op kwam dagen erg klein. Vele bezoekers vonden
het eng om te komen. In 2021 zijner meer dan 450 bezoekers geweest
3.10 Droomdekentjes
De groep bestaat uit totaal 25 leden verdeeld over twee groepen, één groep in De Schalm op
woensdagmorgen en de andere maandagmorgen in de Weide Wereld in Vleuterweide. Vaak
is er ook wat overloop tussen deze groepen.
Zij maken – vooral voor kinderen – droomdekentjes voor Stichting Regenboogboom. Deze
stichting schenkt de dekentjes binnen Nederland aan kinderen die plotseling in moeilijke
situaties terechtkomen. Dit kan zijn doordat ze in
het ziekenhuis opgenomen zijn of door ziekte,
pesten, scheiding, huiselijk geweld, ongeluk etc.
Vanwege corona is de groep tot juni 2021 niet bij
elkaar geweest maar hebben de leden thuis aan
dekens gewerkt. Vanaf half juni kwam de groep
weer bij elkaar in beide locaties. In oktober werd
het 5-jarig bestaan van de groep gevierd met een
workshop quilten. In die vijf jaar zijn bijna 600
dekens gequilt, gehaakt of gebreid.
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Nadere informatie:
Website: www.droomdekentjesgroepvleutendemeern.nl
Facebook: Droomdekentjesgroep Vleuten De Meern
Email: info@droomdekentjesgroepvleutendemeern.nl
Informatie Stichting Regenboogboom www.droomdekentjes.nl
3.11 Het Haak-en Breicafé
Al 4 jaar is er elke vrijdag in de Schalm een haak- en breicafé, Het is een gezellige groep van
10 tot 15 dames. Voor de coronaperiode was de groep groter. Wanneer de maatregelen in
2021 het toelieten is de groep bij elkaar geweest. Juist in deze periode zijn ontmoetingen
waardevol.
Onder het genot van een kopje thee of koffie is een ieder
lekker met een eigen werkstuk. Dat kan een trui zijn of een
deken of en sjaal en ga zo maar door. Zijn er problemen
met het lezen of omrekenen van een patroon, kunnen we
elkaar helpen. Verder worden er gezellige gesprekken
gevoerd, Er worden leuke restdekens (van over gebleven
garen )gemaakt voor goede doelen, zoals voor daklozen
in Roemenië via het leger des Heils, en een kleine
hulpverlenende organisatie.
Er is soms overloop vanuit de groep van de
droomdekentjes. Ze krijgen regelmatig wol en garens
gedoneerd maar er kan altijd nog meer bij,
De ruimte leent zich ervoor nog meer mensen te ontvangen. Als u dit leest en u zoekt iets
gezelligs op de vrijdagmorgen tussen half tien en twaalf uur, kom gerust langs om de sfeer te
proeven. U bent van harte welkom.
Contactpersoon: Ria van Kasteel

3.12 Digitale bruisplek
DOCK heeft in het centrale gedeelte van De Schalm een zogenoemde digitale bruisplek
ingericht waar mensen gebruik kunnen maken van een paar computers. Op de
woensdagmorgen kunnen mensen ook ondersteuning krijgen bij het gebruik van een computer
en software. Daarnaast biedt DOCK voor belangstellenden computercursussen aan. Helaas
was het in heel 2021 niet mogelijk om deze ochtenden te organiseren. We hopen dit in 2022
weer op te kunnen starten. Ook de computercursussen hebben volledig stil gelegen. Deze
zullen als het allemaal weer mogelijk is in 2022 weer worden opgestart.
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